
Programgruppen i SPF Kamraterna sammanfattar årets 
folkhälsovecka .Vi tycker att det var roligt att så många 
kom och gjorde veckan till en stor succé. Det blev över 200 
personer sammanlagt som var med på alla dagarna. 

Måndagen den 17 maj tema promenad. 
Första aktiviteten var tipspromenaden i Sommarroskogen. 
Temat var  ”HÄLSA”. Ca 60 st kom trots lite regnig 
förmiddag. Det blev en trevlig eftermiddag med glass från 
Glasstemplet som öppnade upp särskilt för oss. 

 

SPF Seniorerna Kamraternas



Tisdagen den 18 maj tema gympa. 

Vi var ca. 30 st som 
träffades vid Lilla 
scenen i Brunnsparken. 
Friskis och Svettis kom 
och hade ett litet 
gympapass som passar 
oss seniorer. De 
berättade om ”Seniorklubben” och vad som övrigt finns för 
träningsmöjligheter som passar äldre personer. Det är aldrig 
för sent att börja träna!   Du tränar 
balansen och minskar därmed antalet 
fallolyckor.  Du tränar rörlighet och 
klarar därmed din vardag bättre. Sist 
men inte minst!!! Många rapporter 
visar att det går att bromsa åldrandet 
samt att behålla ett gott minne.  

Onsdagen den 19 maj tema fågelskådning. 
Vi tackar Björn Lorin och hans dotter Annika för den 
fantastiska fina guidning vi fick. Det kom ca. 40 st de fick 
som vanligt se och höra både kända och mindre kända 
sångfåglar under vandringen. Det blev många stopp innan 
vi kom till  Rosenbergsstugan för förmiddagsfika. Radio 
Örebro uppmärksammade oss med en intervju i 
direktsändning här kan ni lyssna på en ljudfil.                                                    
Klicka på länken här och sedan på trekanten, så startar      
Radio Örebro 
https://p4dela.sverigesradio.se/?id=24411 

https://p4dela.sverigesradio.se/?id=24411


 

Torsdagen den 20 maj tema golf.                            
Det var 28 st som spelade långgolf på Gustavsviks 
golfbana. 4 st i varje boll och första boll slog ut 08.50. 
Spelform: Scramble. 

På eftermiddagen var det bangolf i Mosjö.                     
Det blev ca. 35 st som var med 
i Mosås och spelade golf. Vi 
fick höra om golfbanan och 
dess historia samt att det har 
spelats stora tävlingar där. 
Sedan fick vi lite regler att 
tänka på när vi spelar.  
Vi startade på varannan bana. 
Efter halva sträckan var det rast 
med egen medhavd förtäring eller glass som fanns att köpa. 
Det blev många steg och många gånger man fick böja på 
rygg och knän när man spelade 18 hål så nog blev det bra 
träning. 





Fredag den 21 maj tema boule. 
Bertil Jacobsson och Sture Wikström kom från Örebro
Boulesällskapet. Ett stort tack till dessa båda herrar. 

Det kom ca. 35 st. Vi delade upp oss i fyra lag och 
spelade några korta matcher. Alla som ville fick prova på att 
spela. Förslag kom till programgruppen om att vi ska träffas  
varje torsdag kl 15 för att spelar boule vid Brunnsängens 
Boulebana. Återkommer på mail senare om förslaget.

 


